
Przygotowania studniówkowe 

trwały w naszej szkole dłuższy 

czas. Tworzenie kotylionów, usta-

lanie wszystkiego krok po kroku, 

dopinanie na ostatni guzik. 

Aż wreszcie w sobotę 11 lutego 

2017 roku 

maturzyści 

z naszej szko-

ły rozpoczęli 

świętowanie 

swoich przy-

słowiowych 

100 dni 

do matury.  

Studniówka 

rozpoczęła się 

o godzinie 

20.00 na Po-

wiatowej Hali 

Sportowej 

w Radomsku. 

Brało w niej udział sześć klas 

wraz z osobami towarzyszącymi, 

rodzicami i nauczycielami.  

Część artystyczna, prowadzona 

przez Katarzynę Kowalczyk 

i Adriana Kluskę, rozpoczęła się 

od podziękowań i wręczania kwia-

tów wychowawcom. Następnie 

po słowach pani dyrektor Ewy 

Grodzickiej - "Poloneza czas za-

cząć…” maturzyści rozpoczęli 

swój uroczysty taniec. Nie można 

pominąć tego, iż wyszedł on 

wspaniale, co jest w dużym stop-

niu zasługą pani Pauliny Grotow-

skiej, która poświęciła wiele go-

dzin na przygotowanie choreogra-

fii. Warto podkreślić, że w tym 

roku poloneza zatańczyło więcej 

par niż w latach ubiegłych.  

Piękna sala, eleganckie stroje, 

pyszne je-

dzenie, 

wspaniała 

muzyka, 

wyjątkowa 

atmosfera 

i zabawa 

do białego 

rana.. Cze-

go chcieć 

więcej? 

Odliczanie 

do matury 

rozpoczęte! 

Już wkrót-

ce nasi star-

si koledzy przystąpią do egzaminu 

dojrzałości. Życzymy jak najlep-

szych wyników. Powodzenia!  

  Agnieszka Krupska, II lmt 
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Witam wszystkich 

w 2017 roku!  

Prawie każdy z nas wita 

nowy rok z postawionymi 

sobie celami. Założenia 

są różne: zmiana trybu 

życia, dieta, lepsze 

stopnie, rzucenie nało-

gu... Nieważne czego one 

dotyczą, życzę Wam, 

aby się spełniły!  

W styczniu pożegnaliśmy pierwszy semestr roku 

szkolnego 2016/2017. Co to oznacza? Jeszcze 

tylko trochę nauki i znów będziemy mieli upra-

gnione wakacje. Więc głowa do góry. Najważniej-

sze, aby codziennie budzić się z uśmiechem 

na twarzy. I pamiętajcie: świećcie pomimo 

wszystko. Bierzcie przykład ze słońca:) 

   

  Redaktor naczelna - Martyna Flasza 

W tym numerze m.in.:  

Złożyli ślubowanie! s. 3 

Pomagaj, to fajne jest! s. 4 

Kocie święto s. 4 

Spojrzenie na Londyn s. 5 
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Zobacz, co znaczy Deutsch 
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s. 7 

Patroni roku 2017 s. 8 

Po drugiej stronie s.9 

Meandry prawa s. 10 

Pokolenie social-sapiens s. 12 

English without boundaries s. 13 

Jak się motywować do nauki 

przed maturą 
s. 14 
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Dnia 10 lutego o godzinie 12:30 

w naszej szkole odbyło się uro-

czyste ślubowanie klas pierw-

szych. 

Ceremonia miała miejsce w sali 

gimnastycznej, gdzie zgromadzili 

się uczniowie, dyrekcja szkoły 

oraz nauczyciele. Gościem spe-

cjalnym uroczystości był komen-

dant Komendy Powiatowej Policji 

w Radomsku, inspektor Piotr No-

wicki.  

Akademia rozpoczęła się wprowa-

dzeniem pocztu sztandarowego 

szkoły, po czym pan dyrektor wy-

czytał przedstawicieli klas, którzy 

wychodzili na środek sali. Ślubo-

wali oni w imieniu wszystkich 

uczniów klas pierwszych. Po za-

kończeniu ślubowania dyrektorzy 

naszej szkoły wraz z komendan-

tem wygłosili krótką przemowę. 

Życzyli sukcesów oraz umiejętno-

ści zdobywania wszelkiej niezbęd-

nej wiedzy. 

Następnie kilka dziewczyn zapre-

zentowało swój talent muzyczny, 

śpiewając piosenki. Kolejnym kro-

kiem było kabaretowe wystąpienie 

uczniów przygotowanych 

przez panią Beatę Raźniak 

oraz pana Huberta Dróżdża. 

Na koniec zorganizowano niespo-

dziankę. Był to taniec nazywany 

„Belgijką”. Jego odtańczenie spra-

wiło wszystkim wiele radości. 

Myślę, że każdy z obecnych do-

brze się bawił i zapamięta ten 

dzień na długo.          

 Patrycja Sojczyńska, I lma 
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Złożyli ślubowanie! 



Już od ćwierć wieku Jurek Owsiak 

organizuje w Polsce Wielką Orkie-

strę Świątecznej Pomocy. Tego-

roczne hasło brzmiało: "Dla rato-

wania życia i zdrowia dzieci 

na oddziałach ogólnopediatrycz-

nych oraz dla zapewnienia godnej 

opieki seniorom".  

Na rzecz tego szczytnego celu 

swoją cegiełkę dorzucają  gwiaz-

dy, sportowcy, jak i zwykli ludzie, 

ofiarując pieniądze czy rzeczy ma-

jące duże znaczenie materialne. 

Wrzucając do puszki przysłowio-

wą złotówkę, uszczęśliwiamy star-

szych ludzi, którzy wymagają 

opieki oraz chore dzieci, które mi-

mo swojego młodego wieku muszą 

staczać największą i najtrudniejszą 

z walk, muszą walczyć o życie. By 

mogło im się to udać, potrzebują 

specjalistycznego sprzętu leczni-

czego. Jest on finansowany z konta 

WOŚP, które z każdą edycją staje 

się coraz pokaźniejsze. W tym ro-

ku udało się zebrać ponad 62 mi-

liony.  

Do tej kwoty przyczyniło się dobre 

serce naszej szkolnej społeczności. 

W Mechaniku udało się zebrać 

i przekazać na rzecz WOŚP równo 

300 zł.  

"Człowiek jest wielki nie przez to, 

co posiada, lecz przez to, kim jest; 

nie przez to, co ma, lecz przez to, 

czym dzieli się z innymi." W myśl 

słów Jana Pawła II, jak to mówi 

Owsiak: "Gramy do końca świata 

i o jeden dzień dłużej!"! SIEMA!                                                                                                                

 Emilia Olbrych, II lmt 
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Pomagaj, to fajne jest! 

Kocie święto 
W piątek 17 lutego obchodzili-

śmy Światowy Dzień Kota.  

W naszej szkole panie Lidia 

Krawczyk i Agata Pawłowska zor-

ganizowały zbiórkę żywności 

oraz rzeczy potrzebnych dla kotów 

(np. żwirek, karma, koce). Celem 

akcji było 

pokazanie 

uczniom, 

jaki ciężki 

los mają 

koty, któ-

rych nikt 

nie chce i są 

zdane tylko 

na siebie.  

W szkole gościliśmy 

też dwóch futrzanych 

pupili - kota brytyj-

skiego oraz kotkę 

orientalną, którym to-

warzyszyły właściciel-

ki, panie Karolina Bera 

i Ilona Górecka. 

Została również przy-

gotowana wystawka 

tematycznych gadże-

tów.  

Dziękujemy wszyst-

kim za włączenie się 

do akcji poprzez liczne uczestnic-
two oraz za przyniesienie karmy 

i żwirku. 

    Dominika Raczyńska, II lmt  



6 stycznia rozpoczęły się kil-

kudniowe warsztaty językowe 

w Londynie. Wzięli w nich 

udział uczniowie naszej szko-

ły. Opiekę nad uczestnikami 

sprawowały panie Monika Za-

jąc i Alina Dziegieć.  

Program wycieczki obejmował 

zwiedzanie najpopularniejszych 

miejsc w stolicy Anglii 

oraz liczne atrakcje.  

W pierwszym dniu po przyjeź-

dzie uczniowie zobaczyli m.in. 

Tower Bridge, St. Paul's Cathe-

dral, Milenium Bridge, spacero-

wali wzdłuż Tamizy, a także 

przeszli obok The Shakespeare's 

Globe. Wieczorem, po wielkim 

oczekiwaniu poznali rodziny 

goszczące, u których mieli spę-

dzić czas pobytu za gra-

nicą. Następnego dnia 

uczestnicy zobaczyli Big 

Ben, Park św. Jakuba, 

Pałac Buckingham, spa-

cerowali obok Opactwa 

Westminster, Gmachów 

Parlamentu, a także poru-

szali się komunikacją 

miejską. Odwiedzili Mu-

zeum Historii Naturalnej 

oraz Muzeum Nauki. 

Przypieczętowaniem ca-

łej wycieczki był prze-

jazd London Eye, prze-

płynięcie statkiem po Ta-

mizie, spacer po Parku 

Królewskim w Green-

wich oraz przejście 

obok klipra herbacianego 

Cutty Sark. Niespodzie-

wanym bonusem był 

przejazd wyciągiem 

nad rzeką Tamizą.  

Podczas sześciodniowego poby-

tu w Londynie młodzież zapo-

znała się z kulturą i historią An-

glii, a także sprawdziła swoje 

umiejętności językowe w prak-

tyce. Była to niepowtarzalna 

okazja do poszerzenia wiedzy 

i doświadczenia w przyjemny 

sposób.     

Aleksandra Lipińska, Natalia Tomczyk, III lmb 
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Spojrzenie na Londyn 
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Porozmawiajmy o Agnieszce Holland 

„Światowy sukces reżyserski 

Agnieszki Holland” - pod takim 

tytułem w MDK przeprowadzone 

zostały kolejne warsztaty dzienni-

karskie w ramach projektu Ki-

noSzkoła. Uczestniczyły w nich 

obydwie klasy medialno- tury-

styczne. Warsztaty prowadził pan 

Adam Adresek.  

Kim jest Agnieszka Holland? Co 

wypadałoby wiedzieć o jej działal-

ności?  

Agnieszka Holland urodziła się 28 

listopada 1948r. w Warszawie. 

Jest ona córką Henryka (dzien-

nikarz i socjolog żydowskiego po-

chodzenia) oraz Ireny (polska pu-

blicystka). Jest reżyserką filmową 

i teatralną, a także scenarzystką 

filmową oraz aktorką. Jako 15-

letnia dziewczyna zdała maturę. 

Nigdy nie ciągnęło jej w stronę 

polityki, a zainteresowania miała 

raczej renesansowe. W 1971 skoń-

czyła studia na Wydziale Filmo-

wym i Telewizyjnym Akademii 

Sztuk Scenicznych w Pradze. Po 

powrocie do kraju zaczęła współ-

pracować z wybitnym już nieżyją-

cym reżyserem Andrzejem Wajdą 

oraz Krzysztofem Zanussim. W 

połowie lat 70. tworzyła własne 

filmy. Została trzykrotnie nomino-

wana do Oscara. Jej najbardziej 

znane dzieła to m. in.„Europa, Eu-

ropa”, za który otrzymała nagrodę 

Złotego Globu w kategorii najlep-

szy film nieanglojęzyczny, 

„Korczak”, „Olivier, Olivier”, 

„Plac Waszyngtona”, „Julia wraca 

do domu”, „Kopia mistrza”, 

„W ciemności” (2011), „House 

of Cards” (2015). Fragmenty nie-

których filmów były przedstawio-

ne na warsztatach.  

7 listopada 2001r. reżyserka zosta-

ła odznaczona przez prezydenta 

RP Krzyżem Oficerskim Orderu 

Odrodzenia Polski.  W 2008 zo-

stała ambasadorką Europejskiego 

Roku Dialogu Międzykulturowe-

go. Od 2014 piastuje urząd prze-

wodniczącej zarządu Europejskiej 

Akademii Filmowej w Berlinie. 

Warsztaty okazały się bardzo cie-

kawymi zajęciami prezentującymi 

sceny z życia znanej i cenionej 

reżyserki Agnieszki Holland.  

Patrycja Depta, II lmt 

Walentynki  

Co roku 14 lutego obchodzone jest 

święto zakochanych. Nazwa 

„walentynki” pochodzi od imienia 

św. Walentego. Zwyczajem w tym 

dniu jest wysyłanie symbolicznych 

kartek. Zakochani specjal-

nie na tę okazję piszą rów-

nież wiersze, kupują drob-

ne upominki oraz robią 

sobie miłe niespodzianki.  

Ich obowiązkowym ele-

mentem jest czerwone ser-

duszko, które odzwiercie-

dla wyznanie miłości.  

 

Zakochany Mechanik    

Nasza szkoła zachęcała również 

do udziału w poczcie walentynko-

wej. Przedstawiciele samorządu 

szkolnego chodzili po klasach, 

zbierając miłosne liściki. Wszyscy 

zainteresowani mogli wziąć udział 

w zabawie.  

Nauczyciele też nas „kochają”…                                                                        

Nauczyciele obiecali, że nie będą 

pytać w dniu 14 lutego. Warun-

kiem skorzystania z tego przywile-

ju był strój galowy. Ponadto orga-

nizatorzy zastrzegli, że wcześniej 

zapowiedziane kartkówki i spraw-

dziany odbędą się bez zmian.  

 

Święto nie tylko 

dla zakochanych                                                                           

Powszechnie utarło się, iż wa-

lentynki są symbolem miłości. 

Warto jednak pamiętać, że to 

również okazja do zawierania 

nowych znajomości. Stanowią  

także pretekst do okazywania 

innych uczuć, tj. sympatii, 

przyjaźni i życzliwości. Można 

zatem stwierdzić, że  to dosko-

nały   moment  do celebrowania 

bliskości. 

 

Anna Wróblewska, II  lmt 
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Triumf miłości 



Finał 14 edycji Festiwalu Poezji 

i Współczesnej Piosenki Nie-

mieckiej już za nami! 

8 lutego w sali kameralnej Miej-

skiego Domu Kultury w Radom-

sku uczniowie szkół ponad-

gimnazjalnych oraz gimnazjów 

rywalizowali ze sobą w dwóch ka-

tegoriach: najpiękniejsza recytacja 

wybranego wiersza w oryginale 

i najciekawsze wykonanie nie-

mieckojęzycznej piosenki.   

W I kategorii szkół gimnazjalnych 

pierwsze miejsce zajęła Julia Smę-

dzik z Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku. 

II miejsce przypadło Svenji Mikła-

szewskiej z Gimnazjum w Klesz-

czowie. III miejsce zajęła Anna 

Machaj z Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego nr 5 w Radomsku. 

W tej kategorii jury przyznało tak-

że wyróżnienie Martynie Sno-

chowskiej z Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego w Pławnie. 

W tej samej kategorii szkół ponad-

gimnazjalnych pierwsze miejsce 

przypadło Agacie Dziegieć z I LO 

w Radomsku, która zaprezentowa-

ła wiersz "Der Handschuh" Fridri-

cha Schillera. II miejsce zajęła An-

na Kucharczyk z II LO w Radom-

sku, a III jury przyznało Wiktorii 

Całus z ZSE-E w Radomsku. W tej 

kategorii przyznano też dwa wy-

różnienia- Marii Pędziwiatr z I LO 

w Radomsku oraz Angelice Iwano-

wicz z III LO w Radomsku. 

W kategorii muzycznej jury I miej-

scem uhonorowało Klaudię Szu-

macher z III LO w Radomsku, II 

miejsce przypadło Patrycji Rylik 

również z tej samej szkoły, a III 

Adriannie Moroń z II LO w Ra-

domsku. Jury przyznało też dwa 

wyróżnienia: dla Aleksandry Gę-

bicz z Zespołu Szkół Elektryczno-

Elektronicznych w Radomsku 

oraz dla Martyny Komorowskiej 

z I LO w Radomsku.  

Dyrekcja oraz organizatorzy festi-

walu serdecznie gratulują wszyst-

kim nagrodzonym oraz uczestni-

kom konkursu, którzy w tym roku 

prezentowali bardzo wysoki po-

ziom artystyczny oraz językowy. 

Szczególne podziękowania kieru-

jemy dla wszystkich nauczycieli 

za poświęcony czas i trud włożony 

w przygotowanie młodzieży. Ser-

decznie zapraszamy już za rok! 

 

Marzenna Wieciech, Monika Rakowska 
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Zobacz, co znaczy Deutsch Talent 

W Olsztynie na terenie lasu sosno-

wego w pięknym krajobrazie Jury 

Krakowsko-Częstochowskiej znaj-

duje się Dom Rekolekcyjny 

„Święta Puszcza”. W tym uro-

czym miejscu 28 lutego Szkolne 

Koło Caritas wzięło udział w spo-

tkaniu integracyjno – formacyj-

nym. 

Mottem tego spotkania stały się 

słowa św. brata Alberta Chmie-

lowskiego: Im więcej kto opusz-

czony, z tym większą miłością słu-

żyć mu trzeba, bo samego Pana 

Jezusa w osobie tego ubogiego 

ratujemy. 

Warsztaty formacyjne poprowa-

dził ks. Michał Pabiańczyk, który 

przez sześć lat pracował jako mi-

sjonarz w Zambii. W niezwykle 

obrazowy sposób opowiadał on 

o życiu w Afryce, o problemach, 

z jakimi borykają się tamtejsi lu-

dzie. Konkluzją warsztatów stały 

się konkretne przykłady, jak efek-

tywnie pomagać mieszkańcom 

Afryki.    

Anna Olejnik 

Abyśmy się wzajemnie miłowali... 
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Podczas jednego z posiedzeń sej-

mu posłowie zadecydowali o usta-

nowieniu patronów 2017 roku. 

Przyszły rok będzie przebiegał 

pod patronatem: Rzeki Wisły, Jo-

sepha Conrada – Korzeniowskie-

go, Marszałka Józefa Piłsudskie-

go, Adama Chmielowskiego i bło-

gosławionego Honorata Koźmiń-

skiego oraz Tadeusza Kościuszki. 

 

Rok Rzeki Wisły ma uczcić 550. 

rocznicę pierwszego wolnego flisu 

na Wiśle.  Ustanawiając rok 2017 

Rokiem Rzeki Wisły ,"Sejm odda-

je hołd pokoleniom rodaków, któ-

rzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią 

budowali tożsamość i potęgę Pań-

stwa Polskiego”.  Wisła - królowa 

polskich rzek będąca symbolem 

polskości i patriotyzmu - to nasze 

naturalne oraz historyczno-

kulturowe dziedzictwo. To wyjąt-

kowa rzeka przez stulecia tak róż-

norodnie kształtowana przez natu-

rę i ludzi. 

 

Ustanowienie roku 2017 Rokiem 

Josepha Conrada Korzeniow-

skiego ma być formą uczczenia 

160-lecia urodzin pisarza, autora 

takich powieści, jak m.in. "Jądro 

ciemności", "Lord Jim", "Smuga 

cienia" czy "Tajny agent".  

Józef Conrad -Korzeniowski to 

syn polskich zesłańców syberyj-

skich, pisarz piszący w Anglii 

i po angielsku, pierwszoplanowa 

postać literatury światowej. 

 

Uczczenie marszałka Józefa Pił-

sudskiego ma związek z przypa-

dającą w 2017 r. 150. rocznicą 

jego urodzin.  

Marszałek Józef Piłsudski to pol-

ski działacz społeczny i niepodle-

głościowy, twórca Legionów Pol-

skich, naczelny wódź Armii Pol-

skiej, naczelnik państwa w latach 

1918-1922, pierwszy marszałek 

Polski, przywódca sanacji i dwu-

krotny premier w okresie między-

wojennym. 

Warto dodać, że marszałek Piłsud-

ski był  pierwszym honorowym 

obywatelem Radomska. 

 

W tym roku przypada także 130. 

rocznica przywdziania habitu 

przez Adama Chmielowskiego,  

św. brata Alberta, założyciela 

zgromadzenia albertynów i alber-

tanek, malarza, świętego Kościoła 

katolickiego znany z pracy 

dla biednych i bezdomnych. 

W ubiegłym roku minęła setna 

rocznica Jego śmierci. 

 

Honorat Koźmiński, właściwie 

Florentyn Wacław Jan Stefan 

Koźmiński to polski kapucyn, teo-

log, prezbiter, założyciel wielu 

zgromadzeń zakonnych, błogosła-

wiony Kościoła rzymskokatolic-

kiego, w październiku 1988 r. be-

atyfikowany przez papieża Jana 

Pawła II. 

 

W 2017 r. ma także miejsce 200. 

rocznica śmierci Tadeusza Ko-

ściuszki - Najwyższego Naczelni-

ka Siły Zbrojnej Narodowej ogól-

nonarodowego powstania, zwane-

go insurekcją kościuszkowską, 

polskiego i amerykańskiego gene-

rała, niezłomnego bojownika 

w walkach o niepodległość. Tade-

usz Kościuszko to polski i amery-

kański generał, uczestnik wojny 

o niepodległość Stanów Zjedno-

czonych, Najwyższy Naczelnik 

Siły Zbrojnej Narodowej w czasie 

insurekcji kościuszkowskiej, pol-

skiego powstania narodowego 

przeciw Rosji i Prusom w 1794 

roku.     
 Magdalena Widelska, II lmt 

Patroni roku 2017 

Rok Sienkiewicza podsumowany!   

10 stycznia w naszej szkole odby-

ło się rozstrzygnięcie konkursu 

o życiu i twórczości Henryka 

Sienkiewicza, w którym udział 

wzięli uczniowie 

gimnazjów. Or-

ganizatorkami 

tego konkursu 

były panie: Lidia 

Krawczyk, Agata 

Pawłowska 

i Marta Presz. 

Po zabraniu gło-

su przez panią dyrektor Ewę Gro-

dzicką nastąpiło wręczenie dyplo-

mów i nagród ufundowanych 

przez ES Bank.  

W kategorii literatura I miejsce 

zajęła Jowita Błaszczyk z Publicz-

nego Gimnazjum w Strzelcach 

Małych. Najlepszą prezentację 

przygotowała Klaudia 

Trzepańska z Publiczne-

go Gimnazjum w Ka-

mieńsku.  

Następnie odbył się quiz 

o twórczości Litwosa, 

w którym można było 

wygrać słodką nagrodę.  

Patrycja Depta, II lmt 



Nastąpiła mała zamiana ról. 

W tym numerze, zamiast zada-

wać pytania, będzie na nie odpo-

wiadał. O początku z redakcją, 

małych „naganach” opowie dzi-

siaj Adrian Kluska – były redak-

tor naczelny gazetki szkolnej.  

Numer 10 „SuperMechanika” to 

pierwszy numer z Tobą jako re-

daktorem naczelnym. Jak wspo-

minasz początki swojej przygody 

z redakcją?  

Powiem Ci szczerze, że bardzo się 

bałem, jak to będzie, ale pani 

Owczarek przygotowała mnie 

do funkcji, którą pełniłem 

przez ponad rok. I cieszyłem się 

bardzo, że mogę się zabrać za tę 

pracę. 

Co okazało się najtrudniejszą 

rzeczą w pracy redaktora? 

Na pewno współpraca z nauczy-

cielami i to, że niektóre teksty nie 

były tak dobre, jak powinny być. 

Trudne było też redagowanie 

tych tekstów. 

„Troszkę przez te lata napisa-

łem, trochę po głowie dostałem, 

ale najważniejsze, że wielu rze-

czy się nauczyłem”. Są to słowa 

z Twojego pożegnania. Czy pa-

miętasz, za co najbardziej 

„trochę po głowie dostałeś”?  

Pamiętam, jak nie pisałem na czas 

wszystkich tekstów, które powinie-

nem i pani Owczarek denerwowała 

się na mnie. Niestety, musiałem 

dostać po głowie za nienapisanie 

artykułów w odpowiednim czasie. 

Czego nauczyło Cię pełnienie 

funkcji redaktora przez ponad 

rok? 

Tego, że powinienem być sumien-

nym, odpowiedzialnym, czaso-

wym. Że trzeba wiedzieć, co się 

robi i jak odpowiednio pisać tek-

sty, aby były dobre i podobały się 

innym. 

Trudno było Ci się pożegnać 

z gazetką? Za czym najbardziej 

będziesz tęsknił? 

Oj... Już teraz kończę tę szkołę. 

Więc będę tęsknił zarówno za ga-

zetką, jak i za szkołą. Najbardziej 

chyba właśnie za panią Owczarek, 

która była dla mnie wzorem 

do naśladowania. 

Jako uczeń klasy drugiej wziąłeś 

udział w Olimpiadzie Wiedzy 

o Mediach. Dostałeś się do ostat-

niego etapu, który odbywał się 

w Warszawie. Jak wspominasz 

udział w tym wydarzeniu? 

Ogólnie ten konkurs przebiegał 

w bardzo sympatycznej atmosferze 

zarówno w Łodzi, jak i w Warsza-

wie. Było sporo miłych, zabaw-

nych chwil nie tylko podczas kon-

kursu, ale i poza nim. Dobrze 

wspominam spotkanie z Krzyszto-

fem Ziemcem - dziennikarzem 

TVP 1 - a także różne wycieczki 

w czasie tego wyjazdu do stolicy. 

Trzecia klasa, matura… Co da-

lej? Masz już jakieś plany 

po skończeniu szkoły średniej? 

Czy mają one związek z profilem 

medialno-turystycznym?  

Myślałem nad tym. Jeżeli nie uda 

mi się dostać do szkoły aktorskiej 

czy dziennikarskiej, to wybiorę się 

na prawo. 

Ważny jest odpoczynek od szko-

ły, chwila relaksu. Jakie są Two-

je zainteresowania pozaszkolne? 

Bardzo lubię słuchać muzyki 

i chodzić na koncerty. Niestety 

na razie nie ma takich koncertów 

w Polsce, na które chciałbym poje-

chać. Myślę jednak, że jeżeli będą, 

to na pewno się na nie wybiorę. 

Kto należy do twoich ulubionych 

wykonawców? 

Zdecydowanie Katy Perry i Lady 

Gaga. 

Na zakończenie rozmowy może 

dasz jakieś rady dla nowej re-

dakcji gazetki? Takie, które 

wpłyną na utrzymanie poziomu 

„SuperMechanika”. 

Myślę, że poziom „Super-

Mechanika” utrzyma się, bo wi-

działem już niektóre Twoje artyku-

ły oraz artykuły innych redakto-

rów. Myślę, że nic nie stoi na prze-

szkodzie, żeby poziom pozostał 

taki jak dotychczas. 

Dziękuję za rozmowę i życzę Ci 

realizacji planów dotyczących 

szkoły oraz spotkania swoich 

idoli. 

        

Rozmawiała - Martyna Flasza, II lmt 
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Po drugiej stronie 
Gdy tak wspominam ten miniony czas, wiem jedno, że to nie poszło w las... 



Z pewną dozą nie-

śmiałości sięgnę-

łam po książkę 

Remigiusz Mroza. 

Mam wrażenie, że 

popyt na krymina-

ły wzrasta w za-

straszającym tem-

pie, jest to tenden-

cja dostrzegalna 

nie tylko Polce, 

ale również 

na świecie. Spo-

tkałam się nawet  

z opinią, że po-

wieść z morder-

stwem w tle próbuje zając miejsce 

prozy obyczajowej. Miejmy na-

dzieję, że tak się nie stanie. 

Zastanawiałam się, czym autor za-

skoczy mnie tym razem, bo prze-

cież wszystko już było, co nowego 

można napisać o zbrodni. Spróbo-

wałam i mocno mnie wciągnęło.  

Dwójka głównych bohaterów, ad-

wokat Joanna Chyła i młody apli-

kant Zordon - Kordian Oryński, to 

przedziwna para działająca na za-

sadzie kontrastu, prowadzą wspól-

ne sprawy, które są trudne i tak 

skomplikowane, że wręcz fascynu-

jące. Ona bezczelna, wyrachowa-

na, potrafi nagiąć zasady, by osią-

gnąć zamierzony cel, przy tym 

ludzka, pełna wad, ale i bezkom-

promisowa. On nieskazitelny, wy-

ważony, idealista, stawiający 

pierwsze kroki w dużej prawniczej 

korporacji. Dowiadujemy się tak-

że, jak wygląda praca w dużych 

koncernach, gdzie nie liczy się po-

jedynczy człowiek. Jakie są wy-

mogi i standardy ludzi, którzy po-

winni stać na straży egzekwowania 

prawa. Mieszanka ludzkich cha-

rakterów zaproponowa-

na przez Mroza spra-

wia, że fabuła wciąga, 

wątki bywają drastycz-

ne, a postaci nie są ta-

kie, jakimi się wydają, 

kryształowe posągi 

miewają skazy, a ci, 

których uważamy za 

złych, przyjmują do-

brotliwy wymiar, nic 

nie jest oczywiste i mo-

że o to chodzi… Autor 

wie, o czym pisze, jest 

prawnikiem, uzyskał 

tytuł doktora w swej 

dziedzinie, umiejętnie prowadzi 

czytelnika po meandrach prawa 

i dowodzi, że może być ono fascy-

nujące. Książki są dostępne 

z szkolnej bibliotece. 

Dla wielu fanów tej serii, mam mi-

łą niespodziankę, niedosyt, który 

Mróz pozostawił po czwartej czę-

ści, może zostać zaspokojony. 

W zapowiedziach wydawniczych 

pojawiła się informacja o piątej 

części, która już wkrótce pojawi 

się w bibliotece.  

Lidia Krawczyk 
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Meandry prawa  



Struga krwi spływająca po czole 

mężczyzny. Płacz małego dziecka. 

Paski. Uśmiechnięta dziewczyna 

zeskakuje z betonowego bloku. 

Gwiazda Dawidowa. Krzyk. Jesz-

cze więcej krzyku. Strzał. Śmierć. 

Pełne radości oczy święcą się 

w błysku aparatu. Utracona na-

dzieja. Ostatnie pożegnanie, 

ostatnie promienia słońca. 

Do gazu, panowie. Starsza para 

robi sobie 

selfie. Obie-

cana praca. 

Zabrane 

rzeczy. 

Ogolone 

głowy. 

Śmierć 

za wiarę. 

Chłopcy 

skaczą 

z jednego 

betonowego 

bloku na drugi... STOP. 

Pomnik Pomordowanych Żydów 

Europy to miejsce upamiętniające 

ofiary holocaustu. Skutkiem pro-

wadzonych przez III Rzeszę dzia-

łań zginęło 5-6 milionów Żydów. 

To tyle osób, ile obecnie łącznie 

zamieszkuje Warszawę, Paryż 

i Rzym. Dużo, prawda? Ginęli 

oni za wiarę, za to, że byli uważa-

ni za gorszych, za bycie „pod-

ludźmi”.  Nikt z nas zapewne nie 

jest w stanie wyobrazić sobie pie-

kła, które oni przeszli. Dlatego 

też niektórzy zapominają, jak na-

leży zachować się w miejscach 

poświęconych zagładzie narodo-

wi żydowskiemu.  

Ostatnio uwagę na ten problem 

zwrócił Izraelski artysta - Shakah 

Shapira. Stworzył on dość kon-

trowersyjną akcję pod nazwą 

„Yolocaust”. Zebrał zdjęcia zro-

bione w centrum Berlina w miej-

scu znajdującego się wyżej już 

wspomnianego pomniku zagłady 

Żydów. Były to zdjęcia uśmiech-

niętych osób, stojących w dziw-

nych pozach, niezważających 

na miejsce, w którym się znajdu-

ją. Artysta postanowił trochę 

zmienić tło ich zdjęć. Zamiast 

betonowych bloków wokół nich 

znajdowali się Żydzi w obozach 

zagłady. Nastąpiło cofnięcie się 

w czasie do czasów II wojny 

światowej.  

Obecnie w Europie nie ma wojny. 

Ludzie żyją w wolnych krajach, 

często nie pamiętając o wydarze-

niach z przeszłości. Stąd też wy-

nika zapominanie, jak należy za-

chowywać się w niektórych miej-

scach, brak wyobraźni, że miejsca 

te poświęcone są sprawom wyż-

szej rangi. A przecież nie tak 

trudno schylić głowę, gdy prze-

chodzi się obok grobu nieznanego 

żołnierza czy też przestać się 

śmiać w miejscach upamiętniają-

cych czyjąś śmierć. Wystarczy 

tak niewiele, by okazać szacunek, 

zrozumienie i powagę.  

Pewien Youtuber, wypowiadając 

się na temat akcji „Yolocaust”, 

stwierdził, że ludzkość ewolu-

owała. Gatunek homo-sapiens 

umiera. Pojawia się nowe pokole-

nie, dla którego rzeczą najważ-

niejszą jest życie w wirtualnym 

świecie. Pokolenie, które ma już 

bardzo dużo, a pragnie wciąż 

więcej. Tradycje zanikają, nad-

szedł czas gatunku social-sapiens.  

Nie zapominajmy o krwi, która 

została przelana na naszej Ziemi, 

o śmierci milinów niewinnych 

osób. Pamiętajmy o ofiarach ho-

locaustu tak jak i o tych, którzy 

oddali życie w imię Polski. Niech 

znieczulica nie zajmie naszego 

serca. Nie przestawajmy być 

ludźmi. 

Martyna Flasza, II lmt 

POKOLENIE SOCIAL-SAPIENS 
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Since December 2016 four stu-

dents from III TEG: Patrycja 

Matyjak, Natalia Nowak, Marta 

Wolska and  Karolina Zasada 

have been doing an  international  

multimedia educational project 

“English without Boundaries,” 

created and coordinated by an 

English teacher, Mrs Dagmara 

Wiankowska. The project is 

based on cooperation between 

Stanisław Staszic Upper-

Secondary School Complex No. 

1 in Radomsko and Veszprèmi 

SZC Tàncsics Mihàly Szak-

gimnàziuma, Szak-

közèpiskolàja ès Kollègiuma 

in Veszprém, Hungary. It’s 

aim is to develop language 

skills using IT  in real commu-

nicative contexts and to inte-

grate young people living in dif-

ferent parts of Europe. Using 

the Internet, the students from 

Radomsko have the opportunity to 

get to know their Hungarian 

friends – their hobbies, everyday 

life and personal habits, as well as 

geography, history, culture and 

traditions of Hungary. The project 

has been carried on on Facebook, 

where Polish and Hungarian stu-

dents can place the results of their 

tasks, completed each month and 

done by means of short films, 

photos, interviews, dialogues, 

multimedia presentations or posts 

in English. In December the par-

ticipants presented their knowl-

edge about Christmas customs and 

traditions in Poland and Hungary, 

in January they got to know each 

other via Skype and talked about 

their everyday activities, families 

and spending free time; February 

was dedicated to education in Po-

land and Hungary and March – to 

our favourite food. The project 

will be summed up in April. It’s 

worth a mention that the whole III 

TEG is engaged in the enterprise 

and helped their friends to shoot 

a short film presenting our 

school. The class have also been 

posting comments in English on 

social networking sites con-

nected with “English without 

Boundaries”. 

The project took part in the 

competition “Classy Project” by 

Nowa Era publishing company 

and got the title of “Well PRO-

JECTed School.” The logo with 

this title will be placed on the 

school website and will remind 

everybody that the school pro-

motes creativity and is open to 

innovations.   

 Dagmara Wiankowska 

ENGLISH WITHOUT BOUNDARIES 
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S P O R T  M E C H A N I K  

Spośród 16 klas biorących udział 

w turnieju szkolnym w siatkówkę 

mistrz mógł być tylko jeden. Po 

dwóch miesiącach wyczerpują-

cych rozgrywek 23 lutego został 

rozegrany finałowy mecz pomię-

dzy II ts a IV tb. Ubiegłoroczni 

mistrzowie znów pokazali klasę, 

pokonując młodszych kolegów. 

W ten sposób obronili tytuł mi-

strzowski. Sam mecz był bardzo 

trudny dla obydwu drużyn, gdyż 

była zacięta walka, pot, zmęcze-

nie. 

Puchar i medale mistrzowskiej 

drużynie wręczył dyrektor Paweł 

Pichit. 

  Patrycja Depta, II lmt 

Mistrz może być tylko jeden! 

Uwaga, mają Cię na celowniku! 

Uczniowie Mechanika nie boją się 

niczego i nie unikają żadnych wy-

zwań, bo każde wyzwanie jest nową 

przygodą. Dlatego 

też nie mogło za-

braknąć reprezen-

tantów naszej 

szkoły na zawo-

dach strzeleckich. 

24 lutego odbyła 

się XXV Edycja 

Szkolnej Ligii 

Strzeleckiej. Wy-

darzenie miało 

miejsce w Zespole 

Placówek Wychowawczych w Ra-

domsku. Pod czujnym okiem pani 

Wioletty Zając w zawodach wzięło 

udział siedem osób z naszej szkoły. 

Byli to: Dominik Dziadek, Marcin 

Sachrajda, Rafał Podczaski, Karol 

Gal, Katarzyna Baran, Klaudia Kor-

palska i Ewa Mariankowska. Duży 

sukces odniósł uczeń klasy I lma Do-

minik Dziadek, który zajął III miejsce 

w klasyfikacji indywidualnej - junior 

- w konkurencji karabin pneumatycz-

ny. Wielkie brawa należą się dla całej 

drużyny, która zajęła III miejsce. Ży-

czę naszym strzelcom dużo celnych 

strzałów i jeszcze więcej takich wy-

jazdów!    

  Martyna Flasza, II lmt 

S T R .  1 3  

Reprezentacja Mechanika w składzie: Katarzyna Ko-

walczyk, Kinga Molka zajęła piąte miejsce w półfi-

nale wojewódzkim, który odbył się w Zelowie, teni-

sa stołowego w ramach licealiady. Na takim samym 

miejscu zakwalifikowali się nasi chłopcy w składzie: 

Sebastian Kaczmarek, Mateusz Winkler, Marcin 

Dziadkiewicz. Warto wspomnieć, iż nasza reprezen-

tacja damska zajęła wicemistrzostwo powiatu, a mę-

ska- mistrzostwo. Dla tegorocznych maturzystów: 

Kasi, Kingi oraz Mateusza przygoda z tenisem za-

kończyła się na tych zawodach.   
    Patrycja Depta, II lmt 

 

 

Prawie podium 



Jak się motywować do nauki przed maturą? 
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Przygotowania do matury trwają 

zazwyczaj trzy lata. Jednak to 

ostatni rok szkoły można porów-

nać do maratonu nauki. Frustracje 

związane z ilością materiału, bra-

kiem czasu, oczekiwaniami oto-

czenia powodują, że uczyć po pro-

stu się odechciewa. Dodatkowo 

dochodzi stres związany z egzami-

nami i ich wynikiem.  

Co zrobić, by w miarę bezbole-

śnie i regularnie powtarzać ma-

teriał i w efekcie zdać matu-

rę? Trzeba znaleźć odpowiednią 

motywację. 

Motywacja to stan służący nakie-

rowaniu działań jednostki na okre-

ślony cel. Jeżeli mamy motywację 

do jakiegoś działania, np. zdania 

matury, zakwalifikowania się 

na wymarzony kierunek studiów, 

to motywacja pociąga nas do jego 

realizacji. Jeżeli natomiast brakuje 

nam motywacji, to albo wcale nie 

podejmujemy działań lub będą one 

nieefektywne.  

Ktoś, kto ma motywację do na-

uki, osiąga dużo większe sukcesy 

w zdobywaniu wiedzy, ale moty-

wacja musi pochodzić z wnętrza, 

więc należy być ze sobą samym 

szczerym. Wtedy 

warto zadać sobie 

pytanie „dlaczego?” 

Dlaczego chcesz się 

uczyć, dlaczego 

chcesz zdać maturę, 

do czego jest Ci to 

potrzebne.  Jeśli  

przeprowadzisz 

z sobą tę rozmowę 

i znajdziesz odpo-

wiedź, to najwyższy 

czas żeby  ruszyć 

do działania. 

Poniżej znajduje się kilka wskazó-

wek, które mam nadzieję  chociaż 

trochę Wam pomogą: 

1. Określanie celu, czyli tego co 

chcę osiągnąć. Niektórym wystar-

czy samo zdanie matury, innym 

osiągnięcie konkretnego progu 

punktów, który umożliwi studio-

wanie na wybranej uczelni i kie-

runku. Określ swoje cele związane 

z maturą – im dokładniej tym le-

piej. 

2. Opracowanie planu działa-

nia, tj. dokładne rozpisanie czyn-

ności, ilości czasu i zakresu mate-

riału, który należy opanować. 

Można wszystko podzielić na dni 

tygodnie, a nawet godziny. Należy 

pamiętać, żeby zostawić sobie 

pewne marginesy czasowe na nie-

przewidzianą dodatkową naukę, 

np. zagadnień, które są wyjątkowo 

trudne do przyswojenia. 

3. Stosowanie zasady małych 

kroków – na początku dzielenie 

zadań na małe elementy bardzo 

pomaga. Zróbcie coś, co zajmie 

około 5 minut. Ważne, żeby za-

cząć się uczyć, kontynuować jest 

prościej. 

4. Wytrwałość w dążeniu  do ce-

lu. Często zdarza się tak, że pomi-

mo dobrego startu i początkowego 

realizowania planu zdarzy nam się 

gorszy dzień, gdzie nie tylko nie 

zrealizujemy zadań, ale w ogóle 

nie zaczniemy ich robić. Łatwo 

wtedy odpuścić, jednak warto na-

stępnego dnia powrócić na właści-

we tory. 

5. Zaangażowanie w działanie. 

Już na początku nastaw się na wy-

siłek, zwłaszcza na starcie trzeba 

się mocno napocić, ale z biegiem 

czasu wszystko będzie przycho-

dzić łatwiej. 

6. Monitoring działań. Spraw-

dzaj, czego się nauczyłeś i czy ta 

wiedza jest trwała. 

To najważniejsze kroki, które po-

mogą odnaleźć właściwą motywa-

cję i zrealizować wizję zdanej ma-

tury. Istnieje jeszcze wiele innych 

rzeczy, które mogą pomóc w zna-

lezieniu i utrzymaniu motywacji. 

W zależności od tego, co komu 

odpowiada, można np.: prowadzić 

blog o swojej nauce do matury, 

wyznaczyć sobie nagrody za zre-

alizowanie poszczególnych celów, 

ustalać terminy na zrobienie cze-

goś, inspirować się innymi osoba-

mi, które, aby osiągnąć swoją po-

zycję, na początku musiały zdać 

maturę.   

Jeżeli  zauważycie, że wasza mo-

tywacja spada lub zanika, wróćcie 

ponownie do tego artykułu i prze-

czytajcie powyższe wskazówki.  

Pamiętajcie również o tym, że 

za rok też będzie matura :)   

Opracowała - Agnieszka Kułak 

na podstawie: 

www.opinieouczelniach.pl                                                                                                                                



 
Jedna z najbardziej luksuso-

wych marek samochodów spor-

towych na świecie. Lamborghini 

to bezkompromisowe bolidy wy-

ścigowe o wyśrubowanych osią-

gach. Model Diablo zasłynął 

w latach 90. jako najszybsze se-

ryjnie produkowane auto 

na świecie. 

 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, 

że Ferruccio Lamborghini zaczy-

nał od produkcji traktorów. Sam 

jeździł przez pewien czas samo-

chodem Ferrari. Anegdota głosi, 

że poirytowany częstymi awariami 

pojazdu, udał się ze skargą do sa-

mego Enzo Ferrariego. Spotkanie 

przybrało jednak burzliwy obrót, 

a urażony Lamborghini postano-

wił pokazać, jak powinno się kon-

struować sportowe samochody. 

W 1963 roku powołał firmę Auto-

mobili Ferruccio Lamborghini 

SpA. W rok później do produkcji 

trafił jej pierwszy model - 350 GT. 

Samochód był bardzo lekki, jak 

na owe czasy. Jego nadwozie wy-

konano w oparciu o szkielet 

ze spawanych rur aluminiowych, 

do którego przytwierdzono cienkie 

aluminiowe blachy. Dzięki temu 

samochód o długości 4,5 metra 

i z dwunastocylindrowym silni-

kiem pod maską ważył jedynie 

tonę. 

Prawdziwą sławę przyniósł marce 

model Miura, który zadebiutował 

w 1966 roku. Wyróżniał się silni-

kiem V12, który był zamontowany 

centralnie, tuż za przednią osią 

pojazdu. W dodatku nadwozie sa-

mochodu, zaprojektowane 

przez Marcello Gandiniego 

ze studia  Bertone, było wówczas 

przez wielu uznawane za najpięk-

niejsze na świecie. 

Mimo sukcesów na rynku samo-

chodów sportowych Ferruccio 

Lamborghini popadł w finansowe 

tarapaty. W 1972 roku zmuszony 

był sprzedać Lamborghini Trattori 

oraz 51 proc. udziałów w Automo-

bili Lamborghini. W dwa lata póź-

niej pozbył się reszty udziałów. 

Nowi nabywcy, Szwajcarzy Geor-

ges Rosetti i Rene Leimer, nie 

osiągnęli sukcesu i w 1978 roku 

firma ogłosiła upadłość. 

Marka Lamborghini odzyskała 

świetność dopiero w ramach kon-

cernu Chryslera, w którym znajdo-

wała się od 1987 roku. Wypusz-

czony trzy lata później model Dia-

blo z 1990 zasłynął jako najszyb-

szy samochód świata. Podczas 

jazd testowych osiągnął prędkość 

340 km/h. Samochód był tak uda-

ny, że jego produkcje kontynu-

owano aż do 2001 roku. Od 1994 

roku Lamborghini pozostaje wła-

snością Audi, wchodzącego 

w skład koncernu Volkswagena. 

Znakiem rozpoznawczym Lam-

borghini jest żółty byk na czarnej 

tarczy. Wiele tych samochodów 

zostało nazwanych imionami by-

ków lub torreadorów np: Murcié-

lago, Gallardo, Diablo etc. Od po-

czątku istnienia do dziś siedziba 

firmy znajduje się w San’t Agata 

niedaleko Maranello. Obecnym 

szefem tej marki jest Giuseppe 

Greco. Mówiąc o Lamborghini 

trzeba dodać też, że oprócz pro-

dukcji samochodów sportowych, 

firma ta produkowała (w niewiel-

kich ilościach) motory, rowery, 

samochody terenowe i… silniki 

okrętowe!!!   

    DD 
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Historia marki Lamborghini 



Baran - początek nowego roku 

nie jest dla Ciebie korzystny. No-

wy rok wiąże się z nowymi pro-

blemami, co niesie ze sobą wiele 

porażek i rozczarowań. Nie pod-

dawaj się, wszystko uda się poko-

nać. 

Wodnik - to Twój szczęśliwy 

czas! Koniec kalendarzo-

wej zimy przyniesie wspa-

niałe chwile, zwłaszcza 

w życiu osobistym. Nie 

zapominaj o ukochanej 

osobie. Pamiętaj, miłość  

należy pielęgnować. 

Lew - głowa do góry! Nie 

poddawaj się - to już ko-

niec Twoich problemów. 

Przyszedł czas 

na pozytywne chwile 

w Twoim życiu. Już nie-

długo. Uśmiechnij się! 

Byk - problemy w pracy? Złe sa-

mopoczucie? Kłótnie rodzinne? 

To jeszcze nie koniec. Nie załamuj 

się jednak, nadchodzi wiosna, któ-

ra przyniesie pozytywne zmiany 

w Twoim życiu. 

Panna - na horyzoncie wichry 

i burze, a to dlatego, że prawie 

w niczym nie będziesz się zgadzać 

ze swoim partnerem, a w dodatku 

żadne z Was nie będzie chciało iść 

na kompromis. Spróbuj załagodzić 

sytuację romantyczną kolacją. 

Koziorożec - koniec lutego przy-

niesie Ci przypływ gotówki, dzię-

ki czemu będziesz mógł sobie po-

zwolić na wymarzone wakacje. To 

nie koniec pozytywów. Z uśmie-

chem na twarzy zapatruj się 

na przyszłość. 

Bliźnięta - jeżeli nadal wzdychasz 

do kogoś, kogo kochałeś wiele lat 

temu, zwalcz ten sentyment. Ina-

czej wspomnienia przeszkodzą Ci 

w budowaniu nowej relacji. Nie 

odpychaj od siebie mężczyzn, sta-

raj się wzbudzać wśród nich zain-

teresowanie. 

Waga - czas na zmiany! Następny 

miesiąc przyniesie Ci zawirowa-

nia. Postaw na zdrowy tryb życia. 

Ćwiczenia i dobra dieta pomogą 

uzyskać Ci wymarzoną figurę. Po-

myśl o sobie! 

Rak - zwolnij trochę! Ostat-

nio zebrało Ci się masę obo-

wiązków. Znajdź czas 

dla siebie! Ty też jesteś waż-

na! 

Skorpion - przeziębienie to 

nie koniec kłopotów. 

Na głowę zwalą Ci się rów-

nież problemy rodzinne. 

Wsparcie partnera będzie 

Twoją podporą. Nie odtrącaj  

ukochanego w tych trudnych 

dla Ciebie chwilach. 

Ryby - czas na ruch! Spacer 

dobrze Ci zrobi! Włóż najwygod-

niejsze buty, ulubiony dres i dzia-

łaj! 

Strzelec - nie martw się małymi 

niepowodzeniami. Nie warto. 

Ciesz się każdą chwilą i nie zapo-

minaj, że jest ktoś, na kogo zaw-

sze możesz liczyć.  

    

  „Wróżka” Atena 

PseudoHOROSKOP 
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Zasłyszane - przeczytane 

Makbet - wersja najnowsza ;) 

Makbet po narodzinach został oddany do adopcji. Jego nowy ojciec był królem. Makbetowi ukazały się 

czarownice, które przepowiedziały mu, że zabije swojego ojca. Makbet uciekł z domu, żeby oszukać 

przeznaczenie. Podczas swojej podróży spotkał małżeństwo królewskie. Zabił mężczyznę i poślubił 

Lady Makbet. Zasiadł na tronie, miał dzieci z nową żoną. Niestety okazała się, że to jego przyrodnia 

matka, a zabity mężczyzna to jego ojciec. Makbet kazirodczył z matką. Dowiedziawszy się o tej tra-

gedii, wypalił sobie oczy i uciekł z królestwa. 


